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Kære medlemmer 
 
På sidste generalforsamling blev en del af bestyrelsen udskiftet, men kontinuiteten er forblevet in-
takt, og vi er kommet godt i gang med arbejdet. Bestyrelsen blev i henhold til vedtægterne konstitu-
eret på første bestyrelsesmøde og posterne blev fordelt på følgende måde:  
 

 Formand: Steen Wenske Pedersen 

 Næstformand: Helge Tøttrup 

 Kasserer: Caroline Alfthan 

 Bestyrelsesmedlem: Louise Ry 

 Sekretær: Carsten Valentin 

 Suppleant: Tine Brockhus 

 Suppleant: Mikkel Hansen 
 
Indledningsvis vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at byde nye medlemmer velkommen i 
foreningen. Vi vil samtidig gerne fortælle alle lidt om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen. 
 

Juletræstænding 
Traditionen tro vil vi også i år markere den årlige tænding af ju-
letræet og invitere alle - med eller uden børn - til at tænde træet 
sammen med os. Vi vil gerne se jer søndag d. 27. november 
2016 kl. 16.30 på hjørnet af Dyrehavegårdsvej, Ved Fortunen 
og Trongårdsvej.  
 
Tilmelding skal ske via mail til Caroline caroline.alfthan@hot-
mail.com  og I bedes angive ca. hvor mange børn og voksne, I 
forventer at deltage med. Efter fællessang vil der blive serveret 
gløgg (kakao til de små) og æbleskiver på Trongårdsvej 13a. 
Det koster kr. 25 pr. voksen at deltage. Børn er gratis. 
 
 Trafik  
Kommunen har med borgmesteren i spidsen fortsat inddraget 
os og de omkringliggende grundejerforeninger i arbejdet med at 
tilrettelægge byggeriet af Novozymes, så det bliver hensigts-
mæssigt, og så det sikres, at vi ikke – hverken på den korte el-
ler lange bane - bliver mere trafikbelastede, end vi allerede er i 
dag.  

 
Den 1. november 2016 afholdt borgmesteren et møde med forvaltningen og grundejerforeningerne 
(Fortunen, Hvidegårdsparken, Trongårdsparken, Fortunvænget og Hjortekær), hvor den nye trafik-
løsning blev præsenteret, og hvor vi kunne give vores mening til kende.  

 
Præsentationen fokuserede på fem områder: 1. Lysreguleret kryds ved Hjortekærsvej og Klampen-
borgvej (samt lukning af Ved Fortunen ved Hjortekærsvej), 2. Fartdæmpning på Hjortekærsvej, 3. 
Regulering af det nye kryds fra Novo til Rævehøjvej, 4. Etablering af lysreguleret kryds ved udkørs-
len fra Hvidegårdsparken – og som noget nyt – fra Trongårdsparken til Klampenborgvej samt 5. 
Justeringer af stisystemet over Dyrehavegårds marker (læs mere under ’Sidste nyt’ d. 10. novem-
ber 2016).  
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Bestyrelsen er tilfreds med samarbejdet med kommunen og har overordnet set tilsluttet sig planen. 
Vi har dog i et høringssvar gjort opmærksom på, at vores accept af de foreslåede trafikændringer 
er givet under forudsætning af, at konsekvenserne for trafikmængden på Ermelundsvej inddrages i 
den endelige løsning. Dette accepterede borgmester og viceborgmester på mødet. Derudover har 
vi gjort opmærksom på det uheldige i, at beslutningen om den nuværende løsning skal tages in-
den, der er truffet beslutning om en løsning på problemerne ved motorvejsafkørslen ved Klampen-
borg og en (formentlig) kommende afkørsel ved Rævehøjvej.  
 
Hesteinitiativet 
Kommunen har efterlyst forslag til anvendelse af markerne ud 
mod Hjortekærsvej, og vi blev på generalforsamlingen bedt om 
at se på mulighederne med henblik på at sikre, at hestemiljøet 
fortsat kan eksistere, og at markerne kan forblive folde. Heste-
folkene ønsker sig bedre forhold, og et lille udvalg arbejder på 
et forslag til en samlet løsning på området. Arbejdet er endnu 
ikke afsluttet, men det er forventningen, at vi kan sende et for-
slag til kommunen først i det nye år.  
 
Hjemmeside, facebook og mails 
Vi har en flot hjemmeside, som Tillike har designet og vedlige-
holdt igennem mange år. Den teknologiske udvikling er imidler-
tid ved at løbe fra os, og vi bliver nødt til at skifte til ny teknologi og nyt design. Arbejdet er i gang, 
og med lidt held kan det inden jul ses, når man trykker www.gf-fortunen.dk . I samme moment vil 
der komme lidt bedre styr på vores mail-adresser.   
 
Vi har oprettet en lukket facebookside, GF Fortunen, for foreningens medlemmer. Du kan blive 
medlem af gruppen ved at bede om det, som man plejer på facebook. Undertegnede og Caroline 
Alfthan er indtil videre administratorer.  
 
Grusdepot & snerydning 
Grundejerforeningen vil kun udlægge grus, såfremt vi skønner, at der er behov for det, og vi vil kun 
udlægge på hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej. 
 
Vi minder om, at det påhviler den enkelte husstand at sørge for snerydning og grusning/saltning af 
fortov ud for egen grund. 
 
Som led i den aftale, vi har med kommunen, om at foretage oprensning af rendestensbrønde og 
rendestensfejning vil kommunen også i den kommende vinter, som en del af vinterserviceaftalen, 
foretage snerydning samt saltning af vore 
veje. 
 
Fastelavn 
I begyndelsen af 2015 vil Grundejerforenin-
gen gennemføre et ”Slå katten af tønden” ar-
rangement. Vi vender senere tilbage med 
indbydelse til arrangementet. 
   
Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn, når vi markerer den årlige tænding af juletræet 
 
Bestyrelsen 
 
 

http://www.gf-fortunen.dk/

